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 Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 25.10.2021 

 

usnesení č. 310/21/2021 
 

Rada města vydává záměr na prodej části pozemkové parcely č. 375/140 (ostatní plocha – jiná 

plocha) o výměře cca 399 m2 v katastrálním území Tanvald panu L. za účelem vybudování 

parkovacích míst a vjezdové cesty u budovy č.p. 548, ul. Horská, Tanvald. 

 

usnesení č. 311/21/2021 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města část pozemkové parcely č. 307/18 (ostatní plocha – 

ostatní komunikace) o výměře cca 65 m2 v katastrálním území Tanvald neprodávat. 

 

usnesení č. 312/21/2021 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města pozemkovou parcelu č. 210/1 (trvalý travní porost)  

o výměře 2839 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou neprodávat. 

 

usnesení č. 313/21/2021 
 

Rada města schvaluje kupní smlouvu  mezi městem Tanvald a panem P. podle předloženého návrhu, 

týkající se  prodeje veřejné části vodovodní a kanalizační přípojky za kupní cenu v celkové výši 

2.000 Kč  pro nemovitost st.p.č. 456 v katastrálním území Šumburk nad Desnou, jejíž součástí je 

stavba: Šumburk nad Desnou č.p. 386, rodinný dům. 

 

usnesení č. 314/21/2021 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o vzájemné spolupráci při zajištění festivalu Tanvaldské hudební 

jaro 2021 mezi městem Tanvald a spolkem Česká kultura, z, s. se sídlem Nad Stráněmi 343, 

Senohraby dle předloženého návrhu. 

usnesení č. 315/21/2021 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o prezentaci a poskytnutí služeb mezi městem Tanvald, městem 

Desná a Libereckou TV s.r.o., se sídlem Mrštíkova 399/2a, Liberec týkající se tvorby a vysílání 

„Magazínu Tanvaldska“ dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 316/21/2021 
 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 61/2021: 

 

PŘIJATÉ TRANSFERY 

 

na zmírnění negativních dopadů kompenzačního bonusu na daňové příjmy obcí      + 55.060,12 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let           - 55.060,12 Kč 

 

 
 

    

 

 

ÚZ § pol. ORJ ORG Kč

98037 4111 55 060,12

8115 -55 060,12
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usnesení č. 317/21/2021 
 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 62/2021: 

 

PŘIJATÉ TRANSFERY  

 

na projekt Masarykovy ZŠ Tanvald „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7“    90.588,75 Kč 

na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7“ 92.137,50 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ 

 

projekt Masarykovy ZŠ Tanvald „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7“       90.588,75 Kč 

projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7“   92.137,50 Kč 

 

 
 

usnesení č. 318/21/2021 
 

Rada města rozhodla uvolnit finanční prostředky na úpravu odvodu srážkové vody z objektu 

salaše v areálu autokempu Tanvaldská kotlina a provést rozpočtové opatření č. 63/2021: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ        + 96.000 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                    - 96.000 Kč  
 

 
 

usnesení č. 319/21/2021 
 

Rada města po projednání žádosti ředitelky Mateřské školy Tanvald, U Školky 579, Tanvald nemá 

námitek s přerušením provozu mateřské školy v závěru roku 2021, v době od 23.12. do 31.12.2021.  

 

usnesení č. 320/21/2021 
 

Rada města schvaluje nový platový výměr ředitelce Základní školy Tanvald, Sportovní 576 paní 

Mgr. Janě Tůmové s účinností od 01.11.2021 dle přílohy. 

 

usnesení č. 321/21/2021 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města Tanvald  

č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství dle předloženého návrhu. 

 

 

 

 

ÚZ § pol. ORJ ORG Kč

120113014 4122 3510 13 820,62

120513014 4122 3510 78 316,88

120113014 4122 3520 13 588,32

120513014 4122 3520 77 000,43

120113014 3113 5336 10 3510 13 820,62

120513014 3113 5336 10 3510 78 316,88

120113014 3113 5336 10 3520 13 588,32

120513014 3113 5336 10 3520 77 000,43

§ pol. ORJ ORG Kč

3429 5171 21 96 000,00

6409 5901 -96 000,00
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usnesení č. 322/21/2021 
 

Rada města schvaluje program zasedání zastupitelstva města dne 10. 11. 2021 s tím, že může být 

dle potřeby doplněn: 

 1. Zahájení 

 2. Informace o činnosti rady města  

 3. Informace o činnosti výborů zastupitelstva města 

 4. Informace o činnosti společností s majetkovou účastí města 

 5. Majetkoprávní záležitosti  

 6. Návrh na vydání OZV města Tanvald č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství 

 7. Náměty, připomínky, diskuze 

 8. Závěr  

 

 

 

 

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Vladimír Vyhnálek v.r.                                                                    Mgr. Antonín Bělonožník v.r. 

      starosta                                                                                                     místostarosta  

 


